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A kiüresedett médiumok után

„A huszadik század utolsó harmadában a különböző kulturális és technikai változások együttes hatására kiürese-
dett a modern művészet egyik kulcsfogalma: a médium. A művészetet festészetre, papírmunkákra, szobrászatra, 
filmre, videóra, stb. tagoló médiumalapú fogalomrendszer helyét nem vette át a művészeti gyakorlat új topológiá-
ja. A múzeumok, művészeti iskolák, alapítványok és más kulturális intézmények szerkezetét továbbra is az a felté-
telezés rendszerezi, mely szerint a művészeti gyakorlat takaros elkülönülő halmazokba rendezhető, jóllehet a kul-
túra aktuális működése ezt már rég nem támasztja alá.” (Lev Manovich: Posztmédia esztétika – Krízisben a 
médium)

Minden alkotás mediális természetű. Megkülönböztet(het)ünk régi médiumokat (pl. festészet, szobrászat) és 
újakat (pl. fotográfia, film, videó, lézer). Az utóbbiak technikai apparátusokhoz kötődnek. A videó átmeneti 
jelleget alkot a legújabb médium(ok)hoz, a digitális környezethez. A (klasszikus) videó analóg – ilyen formán 
új médium – de „már” elektronikus bázisú, mely az interakció új(szerű) megjelenését exponálja. Új(abb) kor-
szak kezdődött el, hasonlóan  mint a legelső technikai kép / új képfajta / techno-médium megjelenésével; a 
fotográfiánál. Számtalan új „probléma” vetődött fel akkor is (vö. pl. Sontag, Barthes, Flusser). 
 Az 1990-es évek második felére maga a számítógép vált multimédiává. A multimédia egy olyan (új) médi-
um, amely a digitalizált formában tárolt szövegek, hangok, álló- és mozgóképek integrált és interaktív fel-
használására épül (Film- és médiafogalmak kisszótára, 2002). Bizonyos szempontból a fogalom mára már el-
avulttá vált. Célszerűbb inkább hibrid-, vagy metamédium(ok)ról beszélni, abban gondolkodni. 
 A digitális környezet legkomplexebb produktumai multimediális, hibrid természetűek. A virtuális-interak-
tív környezet a (klasszikus) médiumok összetett, egymással kapcsolatban levő elemeinek újszerű analógiái 
(vö. építészet, opera). 
 Létezik az a markáns művészeti kifejezési forma, melyet leginkább az intermédia fogalmával jelöltek/jelöl-
nek. Ez a hagyományos művészeti keretek közé besorolhatatlan megoldásokat jelenti. A dadaizmus idejére, 
megjelenésére tehető a kezdet (pl. Duchamp, Schwitters, Ball). 
 Észre kell vennünk, hogy immáron (legalább) száz éve túlléptünk az alkalmazott rendszereken, tipológiá-
kon. A tehnomédiumok fuzionálnak a hagyományos megoldásokkal (is). Ez leginkább az experimentális kife-
jezések sajátja. Napjainkban az interdiszciplináris megközelítéseket is előtérbe kell helyezni. Elhagytuk a 
mediális korszakot (modern kor, avantgárd). Magában a gondolat (koncept) és az anyaghasználat teljesen 
felszabadul(hatott). Nincsenek keretek; a modern kor megteremtette a lehetőségét egy (vagy több) modern 
utáni állapotnak (posztmodern). A hangsúly a szerzőről (művész), a közvetítőről (médium) a befogadóra 
(néző) helyeződik át és arra az elhagyhatatlan metódusra, amilyen módon az „akció” végbemegy. Ennek szám-
talan összetevője van, mint pl. a gondolat „materializálódása” és / vagy „virtualizálódása”; annak minősége, 
meghatározó aspektusai (pl. az alkalmazott szoftver lehetőségei, paraméterei, illetve annak „kimozdításai” az 
experimentalitás kapcsán). A médium önmaga már régóta tartalmatlanná vált. Egyébként is, talán már meg-
tanultuk, hogy ne higgyünk a szemünknek és fülünknek.
 A multimédiáról az intermédián keresztül a posztmédiára helyeződik át a hangsúly. Az információszervezés 
kiemelt szerepet kap. Munkánk jó része is ide kapcsolódik. A médiumok felőli „rendrakás”, – mint ahogyan azt 
Manovich is hangsúlyozza – járhatatlanná vált. Az interakció kiemelt szerepet kap, ami alapvetően a nézőre, 
befogadóra irányítja a figyelmet. A különféle médiumok együttes megjelenése és a digitálisan rögzített infor-
mációk a posztmediális gondolkodáshoz kapcsolódnak. A multimédia mediális karakterét hangsúlyozó meg-
nevezésből egy szélesebb területre érkezünk; olyan helyre, mely erősebben a lényegi összetevőkre fókuszál; 
a műalkotás tartalmára, minőségére. A Manovich által javasolt szoftver fogalmát ténylegesen, de metafora-
szerűen is alkalmazhatjuk.
 Napjaink meghatározó kifejezési formái hibrid természetűek, melyekben a remix technikája is lépten-nyo-
mon felbukkan.  

Lev Manovich „Posztmédia esztétika” című művében olyan kérdéseket indukál, melyek egy új művészeti to-
pológia kialakítását szorgalmazzák. A SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület tagjai „Posztmédia” címmel ren-
deztek kiállítást 2009 májusában a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar K.B. Galériájában. A szereplő művek az 
aktuális kérdésekre igyekeznek válaszolni olyan módon, hogy – jellegükből adódóan is – az elméleti gondol-
kodásból áthelyezik a hangsúlyokat a gyakorlati művészeti megvalósításba. Az alkalomra készült munkák 
újabb problémahalmazokat érintenek és napjaink korszerű megoldásaihoz, felvetéseihez illeszkednek.
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Vegyünk sorra tételszerűen néhány példát, megoldást a kiállítás kapcsán:
– A (hagyományos technikájú) festészet tartalmában megváltozott, „medializálódott”. Nem lehet ugyanúgy 
festeni, mint kétszáz évvel ezelőtt, de akár úgy sem, mint húsz éve. A fotográfiai látás, a fotóhasználat alapve-
tően befolyásolta a festészetet (és fordítva). A fénykép használatával összefüggésben – és azon túl – a reklám-
képek, a film, a televízió, a videó és a számítógépes környezet/Internet kitörölhetetlen változásokat eredmé-
nyezett. A másodlagos, teremtett valóságok a kinti valóságok helyébe lépnek és motívumforrássá válnak 
(Mátis Rita: Pihenés, – olaj, vászon; Jónás Péter: Diptychon és Modul, – olaj, vászon).
– A (neo)konceptualista attitűd, a különféle anyaghasználat és térberendezés egy komplex gondolat körbe-
járásának posztmodern megnyilatkozása (Lieber Erzsébet: Posztmédia-palacsinta I-IV, – vegyes technika; tész-
ta, papír, fotó). A gondolat és vegyes anyaghasználat egésszé „áll össze”; a sajátos, egyedi megoldások létjo-
gosultsága megkérdőjelezhetetlenné válik (Sáros Miklós: Piss /szívószál/, – vegyes technika; Ország László: 
Hármas-hangzat, – újságpép, újságpapír; Adomány és Raffai Éva: Ne kérj zacskót, ne adj zacskót!, – installáció, 
búzacsíráztatás, ipari fóliacsomagolás, nyomtatott szöveg).    
– Az inter-, illetve hibridmédia széles területei jelennek meg napjainkban. Mit kezdjünk az olyan „anyagösz-
szefüggéseket-tagadó” alkotásokkal, ahol pl. a természetes forma, egy kő egybeépül, egybesül egy kenyérrel, 
vagy fonott kaláccsal? A gondolat (koncept) nem materializálódhat a megszokott (mediális alapú) rendbe. A 
világunk vált ilyen „hibriddé” (ifj. Ficzek Ferenc: Kelt, Fonott, Leveles, Vágott és Mecsek-erdei cipó). 
– Korunk hétköznapi anyagai (pl. fólia) és technikai eszközei (pl. ventilátor) művészeti kontextusba kerülnek 
(Horváth Erzsébet: Érintő, – színes műanyag-fólia, 3 db ventilátor, installáció).
– A hagyományos- és a techno-, másképpen új médiumok fúziója szintén új lehetőségeket hordoz. A „valódi” 
tárgy (szobor) a vetített mozgóképpel „lép szövetségre” (Szőcs Éva Andrea: A Széchenyi fürdőben, – 
gipsz, videó). Az akció, dokumentáció, festés és videó egy közös műben is szerveződhet (Mojzer Tamás: Eleven 
ecset – Remake). A különböző „rétegek” egymásnak válaszolnak. A művész akciója a mozgókép, a festmény, 
vagy mindkettő „kedvéért” jött vajon létre? 
– A kortárs fotóhasználat kilép a leginkább megszokott keretekből. Installációként jelenhet meg, akár mind-
két oldalát használva, mint kép és szöveg (Leitner Barna: Twister, – digitális fotográfia). A világítódoboz belső, 
hátulról jövő fénye sajátos misztériumként, a katedrálisok színes üvegablakait idézve hordozza a látványt 
(Horváth Erzsébet: Befogó, – light-box).
– A mozgás napjainkra olyan mértékű és mennyiségű lett, hogy az állóképekre ismételten „kiéheztünk”. Moz-
gó- és állókép elválaszthatatlanok; egymásnak függvényei. Az egyes szoftverek karakterei (pl. Flash, Premie-
re, After Effects) meghatározzák a művészi megfogalmazás minőségét is (Jancsikity József: Niké-töredék, – 
DVD, loop). 
– Többszörösen medializált transzformációk, transzkódolások jellemzik gondolkodásunkat, alkotómódszere-
inket. Az egyik médiumból (pl. kép) a másikba (pl. szöveg) való transzkódolás a kortárs művészet egyik új 
ágaként jelent meg az ezredforduló környékén (pl. Andreas Müller-Pohle művei). A mechanikusnak tűnő infor-
máció-átalakítás mélyebb filozófiai kérdéseket indukál (Ország László: Transzkódolás, – installáció). 
– A tudomány és művészet határterületén sajátos, korunkhoz adekvát módon illeszkedő alkotások jöhetnek 
létre. A kevésbé ismert, alkalmazott médiumok művészeti-kísérleti használata új nyelvi kifejezési lehetősége-
ket hordoznak (Gyenes Zsolt: Reggeli vizsgálat, – computer tomograph animáció, DVD, loop, hang, installáció) 
– Az újabb és legújabb médiumok, mint pl. a videó és számítógép meghatározó kifejező eszközévé vállnak az 
installáció műfajának. A számítógép „összetett természete”, – mely az interakción és virtuális képen alapul –  
nyelvi sajátossággá válik. A hibrid megoldások korunk meghatározó művészeti reakciói (Károly Sándor Áron: 
Point and Click, – camera obscura fotográfia, digitális manipuláció, Flash). Az interaktív tér a „nőzői-befogadói 
megélés” új dimenzióit hordozza (Papp Pala László: Urbanization Zoom, – interaktív videó).   

Az „új vegyes technikájú” művek fő összetevői, mint pl. a több médium együttes, összekapcsolódó használa-
ta, vagy a virtuális kép és interakció nem váltja ki a hagyományos művészeti formákat és nem is összegzése 
azoknak. A régebbi megoldásokat (át)formálja, összeépül velük és a variációs lehetőségek végtelen sorát hoz-
za létre a művészet területén is. Gazdagsága eredményezi a médiumok kiüresedését is. Ez az „új gazdagság” 
a médiumok sajátosságairól a művek tartalmára helyezi át a hangsúlyt.
 A médiumok bevonásával nem a világ, a valóság egyre magasabb szintű (objektív) megismerését valósít-
hatjuk meg, hanem a valóságszeletek új rétegei tárulnak fel. A vélt, ismert dolgok „összezavarodtak”. Tudósok 
és művészek felelőssége, hogy rendet teremtsenek ebben a kaotikus helyzetben. Tudomány és művészet ösz-
szekapcsolódása – mint számtalan példa igazolja évszázadok óta – újabb minőségeket teremthet.
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Nincsen lineáris fejlődés a művészetben sem. Az újonnan megjelenő médiumok elválaszthatatlanok a kortól. 
Az átrendeződések – bizonyos vonatkozásban – a régiek újbóli előretörését hozzák. A remix a meglévő újra-
rendezése; a korhoz épülő, adekvát kifejezés. 
 Hannes Böhringer nyilatkozta nemrégiben filozófiája „ars-poetica-jaként”: 
 „A filozófia művészete nem valami új csinálásában és a régi teher levetésében áll, hanem egy új tónus meg-
lelésében, amivel az elviselhetetlenné és ezáltal hamissá váltakat újra felfedezhetővé és igazolhatóvá lehet 
tenni.”
 Korunk – egyik meghatározó – „új tónusa” az „illeszkedő” (poszt)mediális gondolkodásban rejlik.  

Felhasznált irodalom:
– Ami az életet élhetővé teszi – Hannes Böhringerrel beszélget Ronald Berg. (2009) In Balkon 2009_5, 4. o.
– Film- és médiafogalmak kisszótára. (2002) Korona Kiadó, Budapest.
– Manovich, Lev: Posztmédia esztétika - Krízisben a médium. 
 Internet: http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=227 (2004, 2007), Fordította KissPál Szabolcs

Gyenes Zsolt





Kiállított művek

ifj. Ficzek Ferenc
– Kelt, liszt, élesztő, víz, mészkő
 5x13,5x15,5 cm, 2007
– Fonott, liszt, sütőpor, víz, tojás, fa
 5x8x33 cm, 2007
– Leveles, liszt, vaj, víz, palakő
 4,5x13x10 cm, 2007
– Vágott, liszt, víz, terméskő
 6x11,5x18 cm, 2007
– Mecsek-erdei cipó

Gyenes Zsolt
– Reggeli vizsgálat
 Computer Tomograph animáció, DVD,
 MPG2, 1 perc, loop, hang, installáció,
 2009
 A munka a Kaposvári Egyetem
 Egészségügyi Centrumával történő
 együttműködés keretében készült.

Horváth Erzsébet
– Befogó
 Light-box, 70x70 cm, 2009
– Érintő
 Műanyag-fólia, ventilátorok, installáció,
 2009 

Jancsikity József
– Niké-töredék
 DVD, loop, 2009

Jónás Péter
– Diptychon
 Olaj, vászon, 2009 
– Modul
 Olaj, vászon, 2009 

Károly Sándor Áron
– Point and Click
 Fotográfia, Flash, 2009

Leitner Barna
– Twister
 Digitális nyomat digitális fotóról, 2009
 Fotó: Raffai Éva
 Technikai konzultáns: Károly Sándor Áron

Lieber Erzsébet
– Posztmédia-palacsinta I-IV.
 Vegyes technika, 2009

Mátis Rita
– Pihenés
 Olaj, vászon, 2006

Mojzer Tamás
– Eleven ecset – Remake
 Akció-dokumentáció, 2009
 Közreműködtek: Miskolczi Veronika és
 Kőhalmi István.

Ország László
– Adomány
 2009
– Hármas-hangzat
 Újságpép, újságpapír, 2009
– Transzkódolás
 2009

Papp Pala László
– Urbanization Zoom
 Interaktív videó, 2008

Raffai Éva
– Ne kérj zacskót, ne adj zacskót!
 Installáció, búzacsíráztatás 
 ipari fóliacsomagolás, búza,
 nyomtatott szöveg, 2009

Sáros Miklós
– ?Doñde Estas?
 Print
– Piss (szívószál)
 Vegyes technika, 2009

Szőcs Éva Andrea
– A Széchenyi fürdőben
 Videó, gipsz, 2009
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ifj. Ficzek Ferenc

Kelt, liszt, élesztő, víz, mészkő
5x13,5x15,5 cm, 2007

Fonott, liszt, sütőpor, víz, tojás, fa
5x8x33 cm, 2007

Leveles, liszt, vaj, víz, palakő
4,5x13x10 cm, 2007

Vágott, liszt, víz, terméskő
6x11,5x18 cm, 2007
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Gyenes Zsolt

Reggeli vizsgálat
Computer Tomograph animáció, DVD, MPG2, 1 perc, loop, hang, installáció, 2009

A munka a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrumával történő
együttműködés keretében készült.
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Horváth Erzsébet

Érintő
Műanyag-fólia, ventilátorok, installáció, 2009 
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Jancsikity József

Niké-töredék
DVD, loop, 2009 
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Jónás Péter

Diptychon
Olaj, vászon, 2009 
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Károly Sándor Áron

Point and Click
Fotográfia, Flash, 2009
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Leitner Barna

Twister
Digitális nyomat digitális fotóról, 2009

Fotó: Raffai Éva
Technikai konzultáns: Károly Sándor Áron
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Lieber Erzsébet

Posztmédia-palacsinta
Vegyes technika, 2009
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Mátis Rita

Pihenés
Olaj, vászon, 2006
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Mojzer Tamás

Eleven ecset – Remake
Akció-dokumentáció, 2009

Közreműködtek: Miskolczi Veronika és Kőhalmi István.
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Ország László

Hármas-hangzat
Újságpép, újságpapír, 2009
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Papp Pala László

Urbanization Zoom
Interaktív videó, 2008
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Raffai Éva

Ne kérj zacskót, ne adj zacskót!
Installáció, búzacsíráztatás 

– ipari fóliacsomagolás, búza, nyomtatott szöveg, 2009
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Sáros Miklós

Piss (szívószál)
Vegyes technika, 2009
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Szőcs Éva Andrea

A Széchenyi fürdőben
Videó, gipsz, 2009
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„Túl az anyagon”
Kortárs művészeti nyitott kurzusok

a SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület szervezésében
a Vaszary Képtárban

(Kaposvár, Fő u. 12.)
2009. május 22.

Az elhangzott előadások kivonatai

Kurátorok

Lieber Erzsébet DLA és Gyenes Zsolt DLA

Élőadók

ifj. Ficzek Ferenc DLA
Gyenes Zsolt DLA

Jancsikity József DLA
Lieber Erzsébet DLA

Szőcs Éva Andrea DLA
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ifj. Ficzek Ferenc
A másolat mint műalkotás
Mitől tekinthető autonóm képzőművészeti alkotásnak egy mű másolata?
Utánzat, hamisítvány, reprodukció, parafrázis, kölcsönvétel

Az alcímben megfogalmazódó kérdést Valkó László festőművész tette fel nekem a doktori szigorlaton. A téma összetettségéből következően, 
a lehetséges válaszokat keresve olyan képzőművészeti példákat igyekeztem összegyűjteni, amelyek segítségével megfogalmazhatóvá válnak 
azok a csomópontok, melyekre felfűzhető egy egységes gondolatmenet.
 Előadásomat Platón mimézis-elméletére utalva kezdtem, mely szerint a művész másol, illetve, hogy a művészet másolás. Jóllehet Platón 
nem teljesen ezt állítja, sokkal inkább azt, hogy a mimetikus művészet veszélyeket rejt magában. Hiszen filozófusként az ideák világát tartja 
elsődlegesnek. Ennek az öröktől való világnak, mintegy visszatükröződése, tökéletlen mása a mulandó valóság, a művészet pedig ezt a valósá-
got utánozva nem tesz más, mint a másolatot másolja. A „valósághű” műveket (tehát a másolat másolatait) csodálva pedig az emberek figyelme 
elterelődik a magasabb rendű ideák világáról. De vajon miért okoz számunkra örömet a valóság másolata? Almási Miklós (2003) szerint az 
ilyenfajta művek szemlélése először is együtt jár egyfajta „hűha” élménnyel: felismerjük azt a valamit, amit ábrázol és megjelenít a művész. 
Mégis ez a megjelenítés más, mint az eredeti. „Nem lehet mindig teljes pontossággal – helyesebben soha nem is lehet pontosan közölni a lá-
tottakat, mert a természetet az ember saját temperamentumán keresztül szemléli.” – írja Van Gogh. Ez a személyes torzítás önkéntelen művészi 
ujjlenyomatként is értelmezhető, és az ebből adódó másság leleplező: olyasmit láttat velünk, amit korábban nem tudtunk az ábrázolt dologról. 
(Almási, 2003) A „más és mégis ugyanaz” dialektikája ezért lényeges eleme a mű természetének.
 A fentiek értelmében, a művész akár a belső (nem látható), akár a külső (látható) valóságot veszi alapul, mindenképpen másol. A művészet-
történet emlékeit vizsgálva pedig azt is megfigyelhetjük, hogy a korábbi minták másolása a legtöbb korszakra jellemző. Wölfflin szerint minden 
festmény sokkal többet köszönhet más korábbi festménynek, mint a közvetlen megfigyelésnek. Ha csak a reneszánsz mesterekre gondolunk, 
akik nevének említésekor a természet tanulmányozását szinte kötelező jelleggel hangsúlyozzuk, esetükben is a meglévő művek, vagy azok 
reprodukcióinak másolása elsődleges tanítási módszernek számított. Számtalan példát lehetne felsorolni a témában, ahol a másolatra mint 
autonóm műalkotásra tekintünk, holott olykor (például: az ókori görög szobrok római másolatainál) még a tényleges szerzőiség sem egyezik.
 Egy mondattal válaszolva az eredeti kérdésre, az egyes alkotó művészi kvalitása mellett a mindenkori kontextustól függ, hogy egy adott 
műalkotás másolatára „csak” mint másolatra tekintünk, vagy ellenkezőleg: egy új, autonóm műként tartjuk számon. Az alábbiakban rövid ösz-
szefoglalását adom annak a gondolatmenetnek, mellyel az előadás során kifejtettem a fentieket. A mindenkori kontextus fogalmát kibontva a 
következőket vizsgáltam:
 a tér szerepe: a múzeumi tér mint értékbefolyásoló tényező (M. Duchamp ready-made-jei, K. Haring „falfirkái” példája)
 az idő szerepe: korszak – korszellem (Han van Meegeren hamisítványai, melyeken Danto szerint egyértelműen látható az 1930-as évek mo-
dorossága, tehát ma már nem lehetne becsapni velük a szakértőket.)
 A művész személyének szerepe: ki a valódi alkotó? Művész, kritikusok, művészettörténészek, művésztársak. (M. Duchamp a „megcsinált” 
művész. Az L.H.O.O.Q. és a Picabia-féle változat.) Az aláírás (szignó) mint műalkotást teremtő gesztus. (M. Duchamp: Forrás)
 Mindezen pontokat érintve az alábbi fogalmak közötti összefüggést is igyekeztem feltérképezni: mű és másolat, a másolat mint mű, teljes 
műalkotás másolata, illetve adott mű részletének, motívumának felhasználása, hamisítvány és/vagy utánzat, a reprodukció mint műalkotás, 
kölcsönvétel és parafrázis.
 Az előadásban felsorakoztatott művészettörténeti példák sorrendben a következők voltak:
 Mű és másolat: Jean-François Millet: Delelés (Szieszta), 1866; John Singer Sargen: Delelés (Szieszta), 1875; Van Gogh: Delelés (Szieszta), 1890.
 Teljes mű és motívum: Ando Hiroshige: Híd esőben, 1857; Van Gogh: Híd esőben, 1887 / Millet: Magvető, 1850; Van Gogh: Magvető, 1888; Van 
Gogh: Magvető lemenő napnál, 1888
 Utánzat vagy hamisítvány: Han van Meegeren: Krisztus az emmausi tanítványokkal; Nedko Solakov: A műgyűjtő, 1994.
 Másolat és parafrázis: Marcantonio Raimondi: Paris ítélete, 1510-1511; Manet: Reggeli a szabadban, 1863 / Diego Velasques: Las Meninas, 1656; 
Pablo Picasso: Las Meninas, 1957 / Diego Velasques: X. Ince pápa, 1656; Francis Bacon: Tanulmány Velasqes X. Ince pápa portréja után, 1953.
A reprodukció mint műalkotás a kiegészítés révén (Ki firkált bajszot Mona Lisának?): Marcell Duchamp: L. H. O. O. Q., 1919, az eredeti változat 
szakáll-bajusszal és a Picabia féle változat szakáll és L. H. O. O. Q. felirat nélkül, 1920.
 A múzeumi tér / az időszerűség / a replika: Marcell Duchamp: Forrás (Fontain), 1917/1964, Andy Warhol Brillo-dobozai (a pszeudo tárgy, illet-
ve a tárgy mint metafora), Keith Haring falfirkái eredeti környezetükben, Haring művei múzeumok és galériák kiállítótermeiben, az egyszerű 
halandó számára is megfizethető Keith Haring-ok (óra, kulcstartó, jojó, bögre, póló, szabadidőruha és sportcipő).
 Egy hétköznapi (használati) tárgy átalakítása, torzítása (például felnagyítása és más/nemesebb anyagban való megjelenítése) vajon elég-e 
ahhoz, hogy műalkotás születhessen? Használati tárgy – műalkotás (?) – giccsszobor (Saatchi meg nem valósult terve): Damien Hirst: Hymn, 
1996.
 Parafrázis: Damien Hirst: A halál fizikai lehetetlensége egy élő elméjében, 1991; David Černý: Cápa, 2004 / Pablo Picasso: Bikafej, 1943; Marcell 
Duchamp: Biciklikerék, 1913/1964; David Mach: Itt áll meg a bicikli (The Bike Stops Here), 1989 / Johann Heinrich Füssli: Rémálom, 1781; Katharina 
Fritsch: Férfi és egér, 1991–92 / Charles Ray: Cím nélkül, 1973; Gyenis Tibor: Meglepetés, 2002 / Kazimir Malevics és Gyenis Tibor: Ilonka néni a tiszta 
formák kompozíciójával álmodott, 1999.
 Más alkotók műveinek átalakítása (például „talált” festmények kiegészítése, továbbgondolása és átlényegítése) – Elekes Károly Tunning so-
rozata: Hattyúsor, 2006 (az eredeti kép és az átalakított végeredmény), Létra, 2003; Vízmérce, 2003; Felújított turisztikai jelek, 2003.
 Az előadás során felhozott példák reményem szerint lefedik a kérdésre adható összetett, és átfogó válasz minden egyes elemét. Mely végül 
is (ismételve a leírtakat) azt tartalmazza, hogy az alkotói tehetség és látásmód mellett, a téri–időbeli kontextus, az alkotó személyének kiléte (és 
itt elsősorban a névre mint „márkára” gondolok), röviden a mindenkori viszonyrendszer összetett és sok mindent magába foglaló komplexuma 
a meghatározó, amikor el szeretnénk dönteni, hogy önálló műalkotásként értékelhetünk-e egy másolatot vagy sem. (A másolat fogalma a fen-
tiek értelmében szintén tágan értelmezendő).

Felhasznált irodalom:
Almási Miklós (2003): Anti-esztétika. Helikon, Budapest
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Gyenes Zsolt
A „kimozdított apparátus” 
– A láthatatlan ábrázolása új médiumok használatával

A rendrakás az újrakezdés záloga. Így van ez a művészet területén is. A dolgok, az elemek változnak; ezért bizonyos szakaszonként újra kell 
gondolni mindent, vagy – legalább – a legfontosabb összetevőket számba kell venni. 
 A művészetet két nagy csoportra oszthatjuk fel; ábrázolóra és nem-ábrázolóra. Az előbbi tovább bontható illuzionistára és absztraktra. Az 
elsőhöz sorolhatjuk pl. Leonardo da Vinci művészetét, míg az utóbbihoz pl. Pablo Picasso festményeit. A nem-ábrázoló művészet – amennyi-
ben elfogadjuk a jelölés kiterjesztését – a konkrét művészet fogalmával címkézhető meg. Ebben az esetben nem csak a geometrikus formavi-
lágú, – a kinti látható valóság analógiáján alapuló, – az ábrázolást tagadó műveket soroljuk ide, hanem az informel és hasonló  törekvések 
széles spektrumát is ide vesszük. Így pl. Piet Mondrian mellett helyet kaphat Hans Arp is. Míg az absztrakt vizuális ábrázolás mindvégig meg-
tartja valamilyen szintű kötődését a kinti látható világhoz – tehát utal a látható valóságra – addig a konkrét megoldások nem utalnak semmi-
lyen módon arra. Ebben az esetben a mű önmaga ábrázolása, reprezentációja; így önmaga realitásává válik. Az illúzió ellenében ezeket nevez-
hetjük – igazán – „realista” műveknek. Ebben a felosztásban némiképpen „kitágítjuk”, átrendezzük az elfogadott fogalmi rendszereket, mely 
felveti azt a kérdést is, hogy ezzel nem zavarjuk-e még jobban össze azokat?! 
 A művészet nagyobbik része – „mediális természetével” összhangban – jelek, kódok mentén felfejthető, megközelíthető. De mit kezdjünk a 
nem-ábrázoló, konkrét művészettel? A dekódolás nem valósítható meg; – hagyományos módon semmiképpen sem –, mert jelölő és jelölt tel-
jesen fedésbe kerül, azonossá válik.  
 A valóság elemeinek feltárása hihetetlenül összetett folyamatnak látszik; tele ellentmondásokkal, kettősségekkel, csalóka elemekkel és 
buktatókkal. „A médiumok, ahelyett, hogy az embertől eltávolodott ’természetet’ visszahoznák és közvetlenné tennék, még jobban eltávolít-
ják és még közvetetettebbé teszik a hozzá való viszonyulást.” – írja Földényi F. László (2009). Ez – leginkább – a médiumok természetéből adó-
dik és főképpen a tehno-médiumok  körében kerül előtérbe. 
 A technikai kép „problematikája” alapvetően kettős természetéből datálódik. Abból a felismerésből származik, hogy dokumentáció, de 
egyben mindig manipuláció („csinálmány”) is. A dokumentatív jelleg – vele járó – „automatizmusából” ered. A teremtő karaktert könnyű szerrel 
elfedi ez a „természet-analógián” alapuló – korábban sosem látott minőségű – valószerűség.
 „A probléma ugyanis, amellyel az első fényképek megjelenésétől kezdve mindenki szembesült, nem az volt, hogy ’mi látható a fényképen?’, 
hanem hogy ’mit jelent fényképek által látni?’ (…) Ezek az első fényképek nem egyszerűen a természetet, a környezetet, vagyis ’a’ világot örö-
kítették meg, hanem egy új minőséget adtak hozzá ehhez a világhoz. Egy olyan minőséget, amely létezett ugyan, de közben, amíg nem rögzí-
tették, mégsem létezett. Volt is, meg nem is volt. Attól lett létező, hogy látvánnyá varázsolták. Más szavakkal: már a legelső fényképek is a 
semmiből teremtettek valamit. S mivel erre (az istenen kívül) csak a művészet képes, ez eleve el is döntötte, hogy a fényképészetnek hol is a he-
lye.” (Földényi, 2009) 

Negyed évszázados alkotói tevékenységem a lencse alapú álló- és mozgóképpel 
történő kísérletezések egyik példája. „Flusseri” módon igyekszem kimozdítani az 
„apparátus” képességeit és ezáltal keresni, kutatni valami olyasmit, ami közelebb 
hozhat a „lényeghez”.
A következő csoportokba rendezhetők munkáim (lásd pl: http://www.gyenes62.
hu):  
– Absztrakt / Konkrét fotográfiák
– Kamera nélküli felvételek
– Aktképek (fénykalligráfiákkal)
– Fénykalligráfiák
– Elektrográfiák / Remixek
– Computer Tomograph-ok
– Mozgóképek (S8, videó, CT, MRI, animáció)

Felhasznált irodalom:
– Földényi F. László (2009): Látni a láthatatlant – A fényképészet és a láthatatlan. In Balkon 2009_5. 

Jancsikity József
A kreativitás a hétköznapokban, valamint a kortárs művészeti üzem viszonylatában

A kreativitás kifejezés manapság a mindennapos közbeszédben is nagy népszerűségnek örvend, noha korántsem mindig a megfelelő szeman-
tikai közegbe ágyazottan fordul elő. E fogalom elterjedtségére hívja fel a figyelmet többek között Perneczky Géza is, egy a művészet vége elmé-
letekkel foglalkozó, a kilencvenes évek végén megjelent tanulmányában (1), a hétköznapok átesztétizálódásának jelenségével is kapcsolatba 
hozva azt. Szerinte a „süllyedő félben lévő »igazi« művészeteket” az egyre népszerűbbé váló „kreativitás” szóval igyekszik pótolni a társadalom. 
Mint írja, „a szabadidő-társadalom kiszolgálásával foglalkozó árumintavásárok és fesztiválok egész sora viseli ezt a címet, a divatlapokról, kata-
lógusokról, tankönyvekről és utazási prospektusokról, valamint a fitnesz és a pornó, a tudományos népszerűsítő irodalom kiadványairól és a 
TV- vagy komputer-játékok tömegéről (amik, mint tudjuk, tömve vannak »kreatív elemekkel«) nem is beszélve.”
 Jelenlegi elterjedtsége ellenére igazából csak az 50-es években került be a (szakmai) köztudatba, amikor is Guilford bevezette ezt a fogal-
mat. Az addig egyeduralkodó intelligenciakutatások és az intelligencia, a magas IQ „mindenhatóságába” vetett hit megrendülése vezetett a 
kreativitáskutatások kibontakozása felé. (Jellemző, sokat emlegetett esemény ezzel kapcsolatban az amerikai szputnyik-sokk.) Kiderült, hogy a 
magas IQ nem feltétlenül szavatolja minden szükséges képesség meglétét az eredményes feladatmegoldáshoz, különösen, ha újszerű problé-
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maszituációról van szó. Ugyanis a magas IQ-val egyáltalán nem feltétlenül jár együtt (fejlett) kreativitás. Éppenséggel az intelligenciatesztek 
kreativitásellenesek is lehetnek, amennyiben korlátok közé szorítják a gondolkodást azzal, hogy jellemzően egyetlen helyes válaszra vannak 
kihegyezve. E konvergens gondolkodást igénylő stratégia helyett a kreatív elmére inkább a divergens gondolkodásmód jellemző, a több érvé-
nyes megoldás találásának igénye, illetve képessége. Éppen ez teszi az embert képessé arra, hogy önálló, újszerű gondolatai támadjanak. 
Guilford a maga kreativitás-definíciójában nem véletlenül hangsúlyozza a divergens gondolkodást a problémamegoldásban. Vizsgálatok iga-
zolták azt is, hogy az alkotások létrejötte sem magyarázható az IQ-szinttel.

A „tudós elme” és a „művészlélek”
 A mi ráción és technicizmuson alapuló, az intellektuális képességeket preferáló kultúránkban az oktatás is eléggé egyoldalúan a tudomá-
nyos, illetve tudományszerű gondolkodás – azaz a bal agyféltekés képességek – fejlesztésére irányul. E jellemzően konvergens, analitikus-logi-
kai, fogalmi gondolkodásmód kevéssé igényli a kreatív képességeket. Ezzel szemben a jobb félteke a vizuális-képi alapú, holisztikus, intuitív 
tónusú gondolkodási képességeknek ad otthont. Azt is lehet mondani, hogy a jobb félteke a néma félteke, ezért nem ritka, hogy a jobbféltekés 
dominanciájú, gyakran vizuális típusok a fogalmi-nyelvi közegben bizonytalanabbul mozognak. („Nem a szavak emberei.”)
 Persze a valódi kreatív gondolkodásra – a maga holisztikus karakterisztikumának megfelelően – éppenséggel a két agyfélteke egységes, 
egy egészként történő használata jellemző, tehát a domináns analóg, képi és játékos gondolkodásmód mellett a racionalitást és logikát hang-
súlyozó digitális gondolkodás is szerepet kap.
 Maga a kreativitás természetesen mindenféle formában megnyilvánulhat, a személyes szellemi-lelki konstelláció jegyében: fogalmi/nyelvi, 
szemléletes/képi, vagy épp matematikai síkon. Az intuíció szerepe persze a tudományban sem elhanyagolható; igazi tudományos felfedezések 
sem jönnek létre a fantázia közreműködése nélkül. Jellemző példa erre Friedrich August Kekule von Stradonitz esete, akinek álmában jelent meg 
a benzolmolekula szerkezete összecsavarodott kígyó alakjában, melynek meghatározásával előtte matematikai úton – tehát konvergens gon-
dolkodásmóddal – sikertelenül küszködött. Ugyanakkor – ami szintén mutatja, hogy nem lehet mereven elválasztott kategóriákban gondol-
kodni – ma már a képzőművészethez sorolt megnyilvánulásoknak sem mindegyike képi orientáltságú, hanem éppenséggel fogalmi: lásd 
konceptualizmus.
 A két agyféltekének konstruktívan együtt kell működni, s ez mindkét irányból nézve érvényes. Carl Sagan is erre utal kijelentésében, mely 
szerint „A jövőbe vezető út a corpus callosumon keresztül vezet.”

Kiűzetés a Paradicsomból, avagy a képíró magányosságában újszerű kreatív erőfeszítésekre kényszerül.
 Külön érdekességgel bír a kreativitás viszonylatában az a jellegzetes szituáció, mellyel az egyes alkotó, mint „világba-vetett egzisztencia” 
szembesülni kénytelen. Hisz a modern művész már egy olyan állapotban találja magát, mely addig nem tapasztalt, sajátos természetű kreatív 
erőfeszítést követel meg tőle; az autonomizáció folyamodványaként a művészre marad a feladat, hogy önnön (művész)létének, illetve tevé-
kenységének értelmet adjon, annak létjogosultságát megindokolja.
 A kreativitás kérdését is érintő egyik alapvető különbség a modern és a premodern művész szellemi-szakmai világa között, hogy korábban 
sokkal nagyobb szerepet játszott a mesterségbeliség. Voltaképp a hagyományban gyökeredző szakmaiság szolid bázisára épült rá a tulajdon-
képpeni kreatív gesztus. Ez azért lényeges szempont, mert – mint ahogy arra a kreativitáskutatások is rámutatnak – a kreatív gesztus mindig – 
többé-kevésbé – valamilyen (szak)tudás talaján bontakozik ki, jellemzően ezen már bevált ismeret(anyag) sokrétű, újszerű alkalmazásának 
igényével. Bizonyos tényismeret, bizonyos sémák, algoritmusok éppenséggel termékeny és konstruktív alapját képezhetik a kreatív aktusnak. 
(Albert Einstein, a kreatív tudós mondása szerint még a szerencse is a jól felkészült szellemnek kedvez.) Ezen szakmaiság érvénytelenné nyilvá-
nítása persze egyfelől friss kreatív energiákat szabadított fel, másrészt azonban a kreativitás maga is gyökértelenné vált, mintegy légüres térbe 
került. Így voltak, akik üdvözölték ezt a szituációt (például az avantgarde harcosai) s voltak, akik élő értékek pusztulásaként élték/élik meg 
ugyanezt.
 Különösen érdemes megfigyelni az oktatással kapcsolatos újabb kreativitáskutatások eredményeit, mert ezek nyilvánvaló párhuzamokat 
mutatnak az alkotó ember kortárs művészeti üzemhez kapcsolódó szituációjával. Tehát e vizsgálatok szerint kifejezetten kreativitásgátló té-
nyezőknek bizonyultak a kortársakhoz való igazodás kényszere, a szűk időkorlátok, a túlzott rend és szigor, az eltérés azonosítása az 
abnormalitással s a munka és játék dichotóm szétválasztása. Továbbá a kreatív attitűd kibontakozását akadályozhatja az erőteljes, illetve túl 
korán jelentkező kritika is, ugyanis a cenzúrázatlanul csírázó asszociációk szolgálnak leginkább a kreatív gondolkodás nyersanyagaként. A 
mások munkáival és teljesítményeivel való összeméregetés, az állandó versenyszituációszerű, sikerorientált, minősítgető klíma bizonnyal 
kreativitásgátló tényezők, nemkülönben az eredetiség erőltetésének, ill. túlhangsúlyozásának (teljesítmény)kényszeres programja. Ugyanak-
kor kreativitásfejlesztő tényezőnek számít a megértő, segítőkész közeg, a külső értékeléstől mentes atmoszféra, a játékos, nem versenyszerű 
helyzet és a lehetőség az egyedüllétre.
 Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó újabb kreativitáskutatások pedig azt is hangsúlyozzák, hogy nem a (vég)terméknek, hanem a folyamatnak 
kellene a középpontban állni, mint ahogy a tanuló munkáját is sokkal inkább személyisége kifejeződéseként kellene érteni, tehát egyféle „Én 
önmagamat önmagammal mérem.”-mottó jegyében.
 Elmondható hát, hogy a készre (végérvényesre) csinálás igényének, a készre csináltságnak mint lényeges minőségi/értékelési tényezőnek 
szintén kevés köze van a kreatív attitűdhöz. Ebből a szempontból sokkal lényegesebb a folyamat, mely több alkotó hozzáállásában is tükröző-
dik, így többek között Kondor Béla kijelentésében, mely szerint a munka mellékterméke a mű, vagy Paul Klee esetében, aki munkásságán túl 
egész művészetpedagógiájában a valóságban ható és a művészetben is érvényre juttatni kívánt lényegi teremtő/alakító folyamatokra kon-
centrált.
 Magától értetődő mindez persze a taoista bölcs számára, aki magát az (állandó) úton levést jelöli meg célnak, nem pedig a valahova meg-
érkezést.

Jegyzet:
1. Perneczky Géza (1999): Művészet az ezredvégen. Tanulmányok a művészet végéről és a művészettörténelem újrakezdéséről. 112-149. o.
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Lieber Erzsébet
Művészet és mesterség, tárgy és műalkotás a kortárs művészetben

„Az élet nem tart sokáig; a művészet sem, nem számít…
azt hiszem, ez éppúgy a művészet, mint az élet konfliktusa.” (Eva Hesse)

Leonardo da Vinci a Trattato della pitturaban még a valóság ábrázoló megközelítését hirdeti: „A festő szelleme váljon hasonlóvá a tükörhöz.” 
(Leonardo, 2005. 36.) Emile Zola a XIX. század második felében e mimetikus tekintettel szemben Manet képei kapcsán olyan „tiszta tekintet”-ről 
(Bourdieu, 2001. 104.) beszél, mely képes „a test első igazságának”, azaz vizuálisan érzékelhető valójának Leonardo által deklarált „önmagában 
történő megragadásán” (Leonardo, 2005. 10.) túl a dolgok belső igazságának, fogalmi lényegének a felfedésére. A mimézistől való megszaba-
dulás, a másoláskényszer felszámolása következtében „a felület, szín és alakzat” (Uo.) hármasának ábrázolása helyett a dolgokról való tudás 
kifejezésére. A „tiszta tekintet” tehát nem a látványhoz kötődő érzékszervi tekintet többé, hanem a dolgok lényegének, valamint a mű esztéti-
kai értékeinek meglátására való alkalmasság. 
 Werner Hoffmann a modern művészeti gondolkodás legalapvetőbb vonásának azt tartja, hogy a „természetes jelek” – a külvilágból szárma-
zó alakzatokat mimetikusan leíró jelek– visszaszorulnak az „önkényes jelek” – önmagukban beazonosíthatatlan jelek stb. – javára. E változások 
eredményeképpen a művészet és mesterség kérdésköre is gyökeresen megváltozik, egyben rendkívül összetetté és bonyolulttá válik. Paul 
Nash, Barbara Hapworth, Henry Moore, Ben Nicholson a XX. század harmincas éveiben már egyenesen azt vallják, hogy „az asztalosoknak és 
üvegfúvóknak állít emléket” az intellektuálisan elszegényedett, viszont mesterségüket magas szinten gyakorló akadémista festők konvencio-
nális profizmusa. A tökéletes, ám szimplán mimetikus ábrázolás kézműves rutinként, és többé már nem a művészeti mesterség ismérveként, és 
semmiképpen sem a művészeti diskurzus részeként értelmeződik.
 Ugyanakkor Leonardo arra is felszólítja a festőket, hogy tanulmányozzák a 
„mindenféle foltokkal tarkított falakat vagy a különféle keveredésű köveket”, (Le-
onardo, 2005. 40.) mert „e falaknál és törmelékeknél ugyanaz következik be, mint 
a harangszónál, melynek csengéséből kicsendül minden név és minden szó, amit 
elképzeltél.” (Uo.) (első képmelléklet) Hiszen még a hétköznapi dolgok is úgy jelen-
nek meg előttünk, mintha jelentéseket hordoznának, mintha arra lennének hiva-
tottak, hogy éppen e jelentéseket közvetítsék felénk. Míg azonban a reneszánsz 
embere számára főleg a természet dolgai vagy azok is rendelkeznek a reveláció 
képességével, addig az azt követő évszázadokban a figyelem fokozatosan a mes-
terséges vagy a gondolati környezet dolgaira, fogalomvilágára tevődik át. E jelen-
ség aztán a posztmodernben kulminálódik, átrendezve, tárgyakkal, virtuális alak-
zatokkal berendezve és telítve egész percepciónkat, önképünket, identitásunkat, 
teljes emberi-művészi világunkat. Az elmúlt száz év avantgárd mozgalmai alapja-
iban rengették, vagy semmisítették meg az előttük létező kulturális jelrendszerek 
lényegi elemeit. A tematikus súlyponteltolódások, az új anyagikonográfiák kiala-
kulása, a kollázs-elv elterjedése, a ready made megszületése, az expanzionista 
törekvések, a műfajhatárok fellazulása következtében tért nyerő intermédia, a művészet konceptualizálódása, a technikai médiumok sajátos 
nyelvezetei és kommunikációs újításai stb. mind-mind példák a hagyományos kulturális „szoftver” nem rendeltetésszerű használatára 
(Manovich), egyre gyorsuló tempójú cseréjére és elavulására, egyben az aktuális szoftverismeretek, mesterségbeli tudás mibenlétének roha-
mos átértékelődésére. 
 Emellett a befogadói oldalon elmondható, hogy a közönség általában csak alig ismeri a modern mű létrehozása közben az alkotó által al-
kalmazott új „szoftvert”, mert mire a „program” familiarizálódhatna, túlhaladottá is válik. Ezért számára minden ilyen mű rejtvény és rejtély is 
egyben. Ami pedig érthetetlen, az csak esztétikai úton közelíthető meg. Almási Miklós szerint „A művészet nagy alkotásai között – túl az avant-
gárd erre specializált darabjain – kitüntetett helyet foglalnak a rejtvények: végső kérdésekkel foglalkoznak, de nem adnak hozzájuk kódfejtő 
kulcsot.” (Almási 2003. 137.) Tehát a nagy művek mindig rejtvények voltak, amelyeknek vagy egyáltalán nem létezik megfejtése, vagy számtalan 
megfejtése lehet. A rejtvényfejtés kalandjának eredménye pedig nem válasz-, hanem kérdéstermészetű lesz. A modern ember azonban nem 
szereti a kérdéseket, mert megszokta, hogy az élet minden területén kész tényekkel, előre gyártott és megkérdőjelezhetetlen válaszokkal talál-
ja szembe magát. Perneczky Géza egy másik kultúrszociológiai okot is lát arra, miért érzéketlen a mai befogadók zöme a művek jelentésen túli 
rétegeinek, azaz esztétikai minőségeinek megközelítésére. A probléma forrása nézete szerint abban keresendő, hogy a mindennapi élet olyan 
mértékben esztétizálódott, a mai kor embere hétköznapjaiban a dolgok birtokbavétele és használata közben is esztétikai döntések olyan töm-
kelegét hozza, hogy nem marad érkezése arra, hogy belebocsátkozzon a rejtvényalkotások birtoklástól és használattól független esztétikai 
dimenzióinak felfejtésébe. 
 És valljuk meg: nincs is könnyű helyzetben a fogyasztó. Klasszikus művekkel vagy részleteikkel hirdetések háttereként találkozik, a művé-
szek által kifejlesztett új kifejezési eszközöket reklámok banalizálják. Az Andante bútorcég odáig megy, hogy egy reklámfotón Immanuel Kant 
esztétikai alaptételével kívánja bőr ülőgarnitúráját népszerűsíteni és eladhatóvá tenni: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”, és nem átall a német 
idealista filozófus szüleinek bőrműves családi vonatkozásaira hivatkozni, hogy elhitesse: terméke ugyanolyan örökérvényű, mint a königsbergi 
professzor gondolatai. A világ nagy múzeumai a design remekeit is a magas művészet alkotásai mellett állítják ki, sőt designereket bíznak meg 
csak az ő számukra kivitelezett egyedi (mű)tárgyak tervezésével. Évről-évre változó designtrendek formatémáihoz igazodva látnak napvilágot 
az újabb és újabb formatervek, a tárgyak pedig nemritkán képzőművészeti alkotások plasztikai megoldásait mímelik. A 2008-as év designté-
mája az anyaghalmozás volt. Gondoljunk csak Tracy Kendall hajtogatott fehér lapocskákból rétegelt White Card tapétáira, melyek négyzetmé-
terára 230 font körül mozgott, vagy Steve Lechot One by One lámpájára, melyben az égő fénye vízszintesen sorolt hajlított lapok szabálytalan 
rétegei közötti réseken tör elő. A képzőművészet már sokkal korábban is élt ezekkel a metódusokkal.

1.
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De míg a fent említett tapéta a pragmatikus élet funkcionális darabja, addig Karel 
Pichler hajtogatott papírból álló padlóinstallációja (második képmelléklet) vagy 
Jan Schoonhoven hajtogatott papírreliefjei a lehetséges világokba bepillantást 
engedő, autonóm művészi univerzumok. Vagy amikor Jakobovits Márta a Nem-
zetközi Papírművészeti Alkotótelepen fokozatosan csökkenő méretű merített pa-
pírlapok egymásra halmozásával épít fel egy piramisszerű plasztikát, és ennek a 
Las Meninas címet adja (harmadik képmelléklet), permanens diskurzust folytat a 
művel, anyagával, létrejöttének eseményeivel, az elemekkel, a véletlennel és a 
hibatörténésekkel, saját kozmikus és kulturális emlékezetével. A kész mű azonban 
nem zárul le. Benne és általa jelentések áramlanak és ezek mögötti vagy előtti 
érzetek, költői dimenziók tárulnak fel. Kövület ez? Archaikus lelet? Posztmodern 
emlék? Parafrázis? Az idő pergésének elvont képlete? Talán mindegyik. Talán 
egyik sem.
 Egy olyan világban, ahol képzőművészeti praktikákkal tervezett designtár-

gyak mosolyognak 
ránk a hipermarke-
tek kirakataiból, és 
ahol polcokra ren-
dezett szimulakrum 
tárgyak sorakoznak a kiállítócsarnokokban, vagy látszólag egyszerű dokumen-
tum felvételeket vetítenek a galéria falára, kevés fogódzót jelent A. C. Danto már-
már közhelyként emlegetett megállapítása: a művészi kontextus megléte külön-
bözteti meg a műtárgyat ugyanúgy kinéző evilági ellendarabjától.
 Egy azonban bizonyos. Még mindig születnek művek, amelyek rendelkeznek 
azzal a képességgel, hogy az esztétikai ítélkezésen túl vagy az előtt valami ősi 
mélységben érintsék és rendítsék meg lényünket és létünket, legyenek akár a mű-
vészet közegébe emelt mindennapi dolgok, vagy épüljenek refunkcionalizált ba-
nális hétköznapi sorozattermékekből. 

Irodalomjegyzék:
– Almási Miklós (2003): Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófiák labirintusában. Helikon Könyvkiadó, Budapest. 137.
– Bourdieu, Piere (2001): A tiszta esztétika történeti genezise. In: Házas Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom. Kijárat Kiadó,
 Budapest. 95-106. 104.
– Leonardo da Vinci (2005): A festészetről. Trattato della pittura. Lectum Kiadó, Szeged. 10. 36. 40.
– Perneczky Géza (1999): Művészet az ezredvégen. Tanulmányok a művészet végéről és a művészettörténelem újrakezdéséről. Kézirat. 

Képmellékletek:
1.) Jancsikity József: Fal, fotó (é.n.)
2.) Karel Pichler: Cut and crushed paper, 1990.
3.) Jakobovits Márta: Las Meninas, 2002.
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Szőcs Éva Andrea:
Marginális építészet. Roma paloták a giccs és szürrealizmus határán?

Különös marginális építészetnek lehetünk tanúi Romániában, amely szokatlanságával és egyediségével joggal vívta ki úgy a közvélemény, 
mint a szakmabéliek ellentmondásos véleményeit. Lakóházakról van szó, amelyeket roma családok építenek. A házak – vagy ahogyan a helyiek 
nevezik: paloták – régiónként eltérőek, viszont az építtető monumentalitásra és díszességre vonatkozó szándéka azonos.
 A romák alapvetően nomád életformát folytattak, bár a 16. század második felében megemlítik a városok falain kívül található, fa barakkok-
ból álló településeket (1). A 18. és a 19. század elején a romák tömeges letelepítésére tett kísérletek részben sikeresek voltak, amihez Erdélyben 
Mária Terézia szociális reformjai is hozzájárultak. Ennek ellenére egy részük a nomád életmódot folytatta, amelyben nyáron a lakóhelyet sátrak, 
sátorral borított lovas szekerek, télen pedig ideiglenes kalyibák, barakkok jelentették. A 20. század közepén a román kommunista rezsim szo-
ciálpolitikája kényszeríti a teljes roma népességet a végleges szedentáris életmódra. A 1989-es rendszerváltás után rövid időn belül kialakul egy 
új, gazdag réteg a roma közösségen belül, akik megengedhették maguknak a saját házak építését. Csakhogy ezek a házak jóval túlmutatnak a 
funkcionális szempontokon. 
 Az épület a roma közösség számára sajátos identitással rendelkező, reprezentációs eszközzé vált. Mivel a saját kultúrájuk főleg verbálisan 
terjed, a cigány nyelv írásának ismerete kevesük számára adatott meg, az új körülmények között az építészetet választják információk közlésé-
re. A roma építészet önmagában egy kommunikációs csatornává válik. A közlő a megrendelő, amely publikussá teszi az ízlését és hovatartozá-
sát, az anyagi lehetőségeit, a saját közegén belül elfoglalt pozícióját, elsősorban a roma közösség számára, másodsorban a roma közösségen 
kívüli társadalom, az úgynevezett „gádzsók” számára.
 Ezek a paloták elenyésző kivétellel a hivatalosan jóváhagyott terv és városrendezési szabályozások figyelmen kívüli hagyásával épülnek. A 
végeredmény teljes szabadsággal összeválogatott motívumok halmozása lett, amelyek kiindulópontja a monumentalitás mimézise. A megha-
tározott, általában szimmetrikus alaprajzon túl spontán építészetnek vagyunk tanúi. 
 Általában kalákában építkeznek, a család, a rokonok, a szomszédok segítségével. A felhasznált anyagok nagyon változatos skálán mozog-
nak, beton, tégla, fa, csempe, gipszstukkó és az elmaradhatatlan bádog. Ezeket nem feltétlenül jellegüknek megfelelően használják, a téglaosz-
lopot utánzó beton, a márványt utánzó csempe, követ utánzó gipsz egyaránt megtalálható.
 Az újabb és újabb elemeket építkezés közben improvizálják és illesztik a többihez. Ez a módszer megmagyarázza a díszítőelemek hirtelen 
váltását, a ritmustöréseket. 
 A felhasznált ornamentika, illetve az építészeti elemek forrása eltérő. A mintákat a helyi vagy külföldön látott középületek (például polgár-
mesteri hivatalok, bíróságok, bankok, kastélyok, templomok) szolgáltatják. (2) Ugyanakkor lehet tévében, filmekben látott épület is az inspirá-
ció forrása. Például a „A legremekebb villa” elnevezésű palota tulajdonosával készült interjúból (3) kiderül, hogy a tervet ő maga találja ki épít-
kezés közben. Szerinte az építész csak a rajzot készíti el, a házat pedig ők maguk építik és ez nagy különbség. Ha menet közben nem tudják, 
hogyan folytassák, megnéznek egy indiai házakról készült filmet és abból merítenek újabb ihletet. Olyan példa is akad, ahol az építtető modell-
je az a bírósági épület volt, ahol a bírósági tárgyalása során felmentették.  Persze az utóbbi sajátos eset, viszont a módszer, a reprezentatív 
épületek másolása (bank, hotel, megyeháza) nem ritka.
 A konkrét építészeti példák átírásán túl más közös vonásuk is van ezeknek az építményeknek. Az általános gyakorlat alapján a ház legalább 
kétméteres talapzattal kezdődik, amihez a hangsúlyos bejárathoz vezető lépcső kapcsolódik. A földszint felett több, oszlopokkal, balusztrádos 
erkélyekkel ellátott emelet magasodik. Az utcáról jól látható a látványos homlokzat, amelyen az üres részeket kimondottan az ornamentika 
számára hagyják ki. Végül a bádogból készített hangsúlyos tető zárja ezt az építészeti előadást. A tető csillogása messziről látható, pagodasze-
rűen több tetőrész emelkedik egymás fölé, amelyeken a sarkokon és a széleken tornyocskák és egyéb díszek tömkelege található. 
 A név kötelez, tehát a közösségben ismert ragadványnevek megjelennek a tető homlokzati részén, amit sok palotánál éjjelre kis égőkkel 
világítanak meg. A Mercédesz autó jelvénye, ami csúcsdíszként szerepel egyes házaknál, a jólét státusszimbóluma. A házat díszes, általában 
kovácsoltvasból készült impozáns kerítés védi, a kapuról vagy a belső bejárat elől nem hiányozhatnak a kapuőrző állatok, mint például az orosz-
lánok, sasok, avagy a korábbi foglalkozásra utaló lovak. 
 A palotákon egyértelműen a szimmetria és horror vacui uralkodik. A monumentalitásra, a reprezentációra való törekvés, a már meglévő 
paloták túlszárnyalására tett kísérlet megmutatkozik a ház méretében, az emeletek számában, a különböző stílusokból és korokból kölcsönzött 
vagy általuk inspirált tető és homlokzati díszek, elemek gazdagságában, csillogásában. 
 A látvány akár egyfajta szürreális díszletnek is nevezhető. Az épületek szcenikája első látásra lenyűgöző, de egyszerre képtelenség befogad-
ni. A részletek tobzódásában nincs kiemelt terület, kalandozhat a szem. A figyelem fokozatosan irányul felfele a földszint kevésbé díszes része-
itől az egyre díszesebbek irányába, amit a tető koronáz meg.
 Ennek a különös, de őszinte, változatos, improvizatív és spontán építészetnek a gyökerei a romák múltjában található. Jean Pierre Liégeois 
szerint a „Gyppsies and Travellers” tanulmányában a romák számára a művészet elsősorban az élet művészetét jelenti, ami szorosan összefügg 
a szociális, kulturális, gazdasági kontextussal, a kereskedés, az interperszonális viszonyok, a zene, tánc és ünnepek művészetével. Mindez a 
tradíció jegyében történik, a mindennapi élet is a szokások és az ősi rituálék előírásai szerint zajlik. Számukra a művészeti tárgyak készítése egy 
szakma, ami a lét természetes velejárója, amelyben az eredetiség inkább csak az elemek kivitelezésében jelentkezik. A hagyományos roma 
foglalkozások és a tradíciók eltűnésével a lakás vált a művészet megnyilvánulásának terepévé.
 A korábbi nomád életforma jegyei az újabb keletű, szedentáris életmódban is hangsúlyosan tetten érhető. A gazdag ornamentika, az öltö-
zet, a viselt ékszerek, mint az identitás, a státus és anyagi helyzet egyetlen kifejezői a nomád életforma sajátossága. Az utóbbi időben inkább 
az adott társadalom általános öltözködési szokásait követik, a hagyományos viselethez kapcsolódó szépérzék és adatközlési igény így inkább 
az építészetükön belül nyilvánul meg. 
 Az építmények az életmódváltás miatt a testükön viselt tárgyi jelek egy szublimált változatává, az információs csatorna térbeli kiterjesztő-
jévé, az oly fontos üzenet hordozójává válnak.  A lakásnak ruhaként, ékszerként való felfogására más tények is rávilágítanak. A családok – mert 
egy palotát általában több generáció használ –, sokszor csak pár szobát használnak. Nem fektetnek nagy hangsúlyt például az épületgépészet-
re, vagy a lakás lényegtelenebb részeire; mint a fürdőszoba vagy a konyha. A ház tisztasága majdnem fontosabb mint a sajátjuk. Nem a funkci-
onalitáson van a hangsúly, hanem a külső megjelenésen. 
 Egy különös, marginális építészeti megnyilvánulással állunk szemben. A példák változatossága ellenére, mégis egyfajta stílusról beszélhe-
tünk, amelyben a célt és a módszereket tekintve rengeteg hasonlóság található, amely az életérzés és az esztétikai szempontok azonosságát 
bizonyítja. Ez a „stílus”, mint az etnikai identifikáció egyik eszköze elsősorban a romániai, de más balkáni országokban is a romák számára 
irányadóvá vált. 



32

 A jelzők, amelyekkel a szakirodalomban és a médiában eddig illették, tükrözik a roma palota-építészet ellentmondásosságát. A jelzők kö-
zött a giccs, a borzasztó, az őszinte, spontán építészet, a sajátos esztétikával bíró posztmodern egyaránt szerepelt. Valóban, ezt a meghökken-
tő építészeti jelenséget lehet szeretni, lehet gyűlölni, csak közömbösnek maradni nem lehet.
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